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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и
аквакултура,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015
година.

Бр. 08-4005/1 Претседател
27 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРА

Член 1
Во   Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ број

7/2008, 47/11, 67/10, 53/11, 95/12, 164/13 и 116/14), во членот 2 точка 53 зборот
„рекреативен” се брише.

Член 2
Во членот 16 став 3 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „на

предлог на овластената установа од член 74 на овој закон.“
Во ставот 5 во алинејата десет, по зборот „надомест“ се додаваат зборовите: „за

стопански риболов и метод за пресметување на висината на надоместокот за издавање на
дозволите за рекреативен риболов”.

Член 3
Во членот 19 став 2 во воведната реченица зборот „стручни” се заменува со зборот

„предлози,” .
Во алинејата 1 зборовите: „нацрт верзиите на” се бришат.

Член 4
Членот 26 се менува и гласи:
„Рибите од риболовните подрачја за вршење стопански риболов се доделуваат на

користење по пат на концесија на домашно и странско правно лица кое ги исполнува
условите предвидени со овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
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Постапкaта за доделување на рибите на користење по пат на концесија се врши со Јавен
повик и ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на рибите на
концесија (во натамошниот текст: Комисијата).

Јавниот повик од ставот 2 на овој член особено содржи:
- предмет на концесијата (природа и елементи на концесијата и место и локација за кој се

доделува концесијата),
- период за кој се доделува концесијата,
- рок за поднесување на пријави,
- адреса на која се доставуваат понудите,
- јазик на кој треба да биде напишани понудите,
- надоместок за тендерската документација,
- лични, технички и финансииски услови кои треба да ги исполнат кандидатите;
- критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда,
- минималниот износ на надоместок за концесија  и
- име и адреса на надлежниот орган за одлучување по жалба и информации за крајни

рокови за поднесување на жалби.
Јавниот повик од став 2 на овој член се објавува во „Службен весник на Република

Македонија“, во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, во еден дневен
весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат
службен  јазик  различен  од  македонскиот  јазик  како  и  на  веб  страницата  на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Странските правни лица од ставот 1 на овој член имаат право да учествуваат на јавен
повик доколку имаат регистрирано подружница во Република Македонија, согласно со
Законот за трговските друштва.

Постапката за доделување на рибите на користење по пат на концесија треба да започне шест
месеци  пред истекот на тековната концесија“.

Член 5
По членот 26 се додаваат три нови члена 26-а, 26-б и 26-в, кои гласат:

“Член 26-а
Минималниот концесиски надоместок кој е основа за доставување на понуди по

јавниот повик е утврден во риболовните основи.
Концесискиот надоместок за користење на рибите за вршење стопански риболов се

плаќа на шест еднакви годишни рати на сметка на Буџетот на Република Македонија.
Годишниот концесисики надоместок се плаќа најдоцна до 31 декември за тековната

година.
Во постапката за доделување на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат

на концесија, Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на
првичните доставени понуди.

Способноста на понудувачите од ставот 4 на овој член се докажува со следниве
документи:

- изјава со која потврдува дека правното лице или член на негов орган на управување или
надзорен орган не се осудени со правосилна судска пресуда за следниве кривични дела:
корупција, измама и перење пари,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му

е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
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- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за
вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење
одделна дејност.

- потврда за регистрирана дејност - рибарство (ПРД) издаден од Централен регистар на
Република Македонија,

- тековна состојба на правното лице - понудувач издадена од Централен регистар на
Република Македонија,

- М1 и М2 образец и уверение за завршено високо образование од областа на
природните науки за вработеното лице, или склучен договор за соработка со научна или
образовна установа од областа на рибарството;

- изјави  за  техничката  опременост  и  оспособеност  на  понудувачот,  со  прилог
документи за доказ на потребната опрема утврдена во риболовната основа и

- изјава дека ќе формира рибочуварска служба и ќе го вработи потребниот број на лица за
вршење физичка заштита на рибите утврден во риболовната основа.

Понудувачите за учество во постапката се должни да обезбедат банкарска гаранција со
вредност која треба да изнесува најмалку 0,25% од минималниот концесиски надоместок
утврден во риболовната основа.

Документите од ставот 5 на овој член детално ќе бидат образложени во тендерската
документација.

Критериумот за избор е највисок понуден концесиски надоместок.
Врз основа на извршената евалуација, Комисијата ги поканува сите понудувачи кои

поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како завршна фаза
пред доделување на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат на
концесија.

Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот понуден
концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во
спроведената постапка за доделување на рибите на користење за вршење стопански
риболов по пат на концесија.

Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по
првична целосна евалуација на понудите, во кој подобните понудувачи имаат можност,
исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што
рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.

Член 26-б
На подносителите на понудите кои се комплетни во јавното отварање од јавниот повик,

Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција со корисничко име и
шифра,    датум и време кога ќе се спроведе аукцијата и упатство за користење на
електронскиот систем за електронска аукција за доделување на на рибите на користење за
вршење стопански риболов по пат на концесија, а на подносителите на понудите кои не
доставиле комплетна документација им доставува известување дека нема да учествуваат
на електронската аукција.

Подносителите на понуди кои доставиле комплетни понуди согласно со јавниот повик и
тендерската  документација,  на  денот  на  спроведување  на  јавната  аукција  се
регистрираат на интернет страницата наведена во покана за учество на јавната аукција, по што
имаат право на учество на јавното наддавање.

Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден
учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и
направи едно постапно наддавање над почетната цена.
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Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по пат
на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно
наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена, а не може
да трае пократко од 15 минути.

Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста изнесува најмалку 5% од
почетната цена.

Електронската аукција се смета за завршено во моментот на истекот на времето
определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од
определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена
понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две
минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од две
минути има нова понуда.

Член 26-в
За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил

последна цена и која претставува највисока цена за доделување на рибите на користење за
вршење стопански риболов по пат на концесија.

Комисијата по завршувањето на јавната аукција изготвува записник за спроведеното
јавно наддавање, кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација со предлог за
избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воспоставува, управува и
оперира со електронскиот систем за електронска аукција за давање на рибите за вршење на
стопански риболов по пат на концесија.“

Член 6
Во членот 27 во ставот 1 бројот „1”  се заменува со бројот „2”. Во
втората алинејата зборот „(рибарство)” се брише.

Член  7
Во членот 29  став 2 точките 6, 8,11,12,17,19 и 20 се бришат.
Ставот 3 се брише.

Член 8
Во членот 35  став  3 по бројот „26” се додаваат броевите  „26-a, 26-б, 26-в,”.

Член 9
Во членот 40  ставови 1 и 2 зборот „врши” се заменува со зборот „организира”.

Член 10
Членот 41 се менува и гласи:
„Рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони може да организираат

правни лица регистрирани за дејност рибарство.
Рекреативен риболов се организира согласно со риболовната основа, одобрениот

годишниот план и склучениот договор за концесија за одделна риболовна вода.“

Член 11
Членот 42 се менува и гласи:
„Рибите од риболовните ревири и рекреативните зони за организирање рекреативен

риболов се доделуваат на користење по пат на концесија на домашно и странско правно лица
кое ги исполнува условите предвидени со овој закон и Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
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Постапкaта за доделување на рибите на користење по пат на концесија се врши со Јавен
повик и ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на рибите на
концесија (во натамошниот текст: Комисијата).

Јавниот повик од ставот 2 на овој член особено содржи:
- предмет на концесијата (природа и елементи на концесијата и место и локација за кој се

доделува концесијата),
- период за кој се доделува концесијата,
- рок за поднесување на пријави,
- адреса на која се доставуваат понудите,
- јазик на кој треба да биде напишани понудите,
- надоместок за тендерската документација,
- лични, технички и финансииски услови кои треба да ги исполнат кандидатите,
- критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда,
- минималниот износ на надоместок за концесија  и
- име и адреса на надлежниот орган за одлучување по жалба и информации за крајни

рокови за поднесување на жалби.
Јавниот повик од став 2 на овој член се објавува во „Службен весник на Република

Македонија“, во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, во еден дневен
весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат
службен  јазик  различен  од  македонскиот  јазик  како  и  на  веб  страницата  на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Странските правни лица од ставот 1 на овој член имаат право да учествуваат на јавен
повик доколку имаат регистрирано подружница во Република Македонија, согласно со
Законот за трговските друштва.

Постапката за доделување на рибите на користење по пат на концесија започнува шест
месеци  пред истекот на тековната концесија.“

Член 12
По членот 42 се додаваат три нови члена 42-а, 42-б и 42-в, кои гласат:

“Член 42-а
Минималниот концесиски надоместок кој е основа за доставување на понуди по

јавниот повик е утврден во членот 46 од овој закон.
Надоместокот за користење на рибите за организирање на рекреативен   риболов се

плаќа најдоцна до 31 јануари во тековната година за предходната година на сметка на
Буџетот на Република Македонија.

Во постапката за доделување на рибите на користење за  организирање на рекреативен
риболов по пат на концесија, Комисијата врши целосна евалуација на способноста на
понудувачите и на првичните доставени понуди.

Способноста на понудувачите од ставот 3 на овој член се докажува со следниве
документи:

-изјава со која потврдува дека правното лице или член на негов орган на управување
или надзорен орган не се осудени со правосилна судска пресуда за следниве кривични дела:
корупција, измама и перење пари,

-потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
-потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
-потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган,
-потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му

е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,
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-потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за
вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење
одделна дејност,

- потврда за регистрирана дејност - рибарство (ПРД) издаден од Централен регистар на
Република Македонија,

-тековна состојба на правното лице - понудувач издадена од Централен регистар на
Република Македонија,

-изјава дека во моментот на поднесување на понудата во здружението членуваат
најмалку 50 членови,

- изјави  за  техничката  опременост  и  оспособеност  на  понудувачот,  со  прилог
документи за доказ на потребната опрема утврдена во риболовната основа,

-изјава дека ќе формира рибочуварска служба и ќе го вработи потребниот број на лица за
вршење физичка заштита на рибите утврден во риболовната основа и

-договор за порибување со регистриран репроцентар.
Понудувачите за учество во постапката се должни да обезбедат банкарска гаранција во

висина од 10.000,00 денари.
Документите од став 4 на овој член детално ќе бидат образложени во тендерската

документација.
Критериумот за избор е највисок понуден концесиски надоместок.
Врз основа на извршената евалуација, Комисијата ги поканува сите понудувачи кои

поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како завршна фаза
пред доделување на рибите на користење за организирање на рекреативен  риболов по пат
на концесија.

Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот понуден
концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во
спроведената постапка за доделување на рибите на користење за организирање на
рекреативен  риболов по пат на концесија.

Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по
првична целосна евалуација на понудите, во кој подобните понудувачи имаат можност,
исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што
рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.

Член 42-б
На подносителите на понудите кои се комплетни во јавното отварање од јавниот повик,

Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција со корисничко име и
шифра,    датум и време кога ќе се спроведе аукцијата и упатство за користење на
електронскиот систем за електронска аукција за доделување на на рибите на користење за
вршење стопански риболов по пат на концесија, а на подносителите на понудите кои не
доставиле комплетна документација им доставува известување дека нема да учествуваат
на електронската аукција.

Подносителите на понуди кои доставиле комплетни понуди согласно со јавниот повик и
тендерската  документација,  на  денот  на  спроведување  на  јавната  аукција  се
регистрираат на интернет страницата наведена во покана за учество на јавната аукција, по што
имаат право на учество на јавното наддавање.

Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден
учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и
направи едно постапно наддавање над почетната цена.
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Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по пат
на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно
наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена, а не
може да трае пократко од 15 минути.

Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста изнесува најмалку 1% од
процентот за концесиски надоместок утврден во член 46 од овој закон.

Електронската аукција се смета за завршено во моментот на истекот на времето
определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од
определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена
понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две
минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од
две минути има нова понуда.

Член 42-в
За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил

највисок процент како концесиски надоместок за доделување на рибите на користење за
организирање на рекреативен  риболов по пат на концесија.

Комисијата по завршувањето на јавната аукција изготвува записник за спроведеното
јавно наддавање, кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација со предлог за
избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воспоставува, управува и
оперира со електронскиот систем за електронска аукција за давање на рибите за
организирање на рекреативен риболов по пат на концесија. “

Член 13
Во членот 44 став 1 зборот  „особено”  се брише.
Точките  6, 8,11,12,17,19 и 20 се бришат.
Ставот 2 се брише.

Член 14
Во членот 46  став 1 по зборот „изнесува” се додава зборот „најмалку”.

Член 15
Во членот 47 став 1 во алинејата 1 зборовите: „риболовното подрачје”  се заменуваат со

зборовите: „риболовната вода”.

Член 16
Во членот 51 став 2  точката на крајот на реченицата  се брише и се додаваат зборовите: „не

повеќе од 7.000,00 денари.”

Член 17
Во членот 63  став 2  алинеја 4 зборовите: „извод од регистар на објекти и оператори со

храна”  се заменуваат со зборовите: „доказ за регистрирано одгледувалиште”.

Член 18
Во членот 107 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Државниот инспекторат за земјоделство до Владата на Република Македонија на

секои шест месеци доставува Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на
обврските на концесионерите утврдени во договорот за концесија.”.
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Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „Управата за ветеринарство”, се заменуваат со
зборовите:  „Агенција за храна и ветеринарство”.

Член 19
Во членот 110 во став 1 во воведната реченица зборовите: „2500 до“ се бришат, a по

зборовите: „правното лице,“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец

поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец
поединец за прекршоците од став 1на овој член. “

Ставот 3 се менува и гласи:
„На правното лице односно трговец поединец покрај глобата од ставот 1 на овој член ќе му

се изрече прекршочна санкција забрана за вршење одделна дејност во траење од три месеци
до три години.“

Ставот 4, се менува и гласи:
„На одговорното лице во правното лице односно трговец поединец покрај глобата од став

2 на овој член ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија или должност
во траење од три до 30 дена.“

По ставот 4 се додаваат четири нови става 5, 6, 7 и 8 кои гласат:
„Забраната од ставот 4 на овој член може да се замени со паричен надоместок само

доколку прекршокот е сторен за првпат.
Висината на паричниот надоместок од став 5 на овој член изнесува двоен износ од

износот на одмерената глоба пропишана во овој член.
Паричниот надоместок од став 6 на овој член сторителот е должен да го плати во рок од

три дена од од денот кога му е определен со акт на надлежниот орган“.
Ако сторителот не го плати паричниот надоместок во рок од три дена, забраната од

став 4 на овој член ќе се реализира.“

Член 20
Во членот 111 став 1 во воведната реченица зборовите: „1250 до“ се бришат, a по

зборовите: „правното лице,“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец

поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец
поединец за прекршоците од став 1 на овој член“.

Член 21
Во членот 111-а насловот “(Глоба на самото место)“се брише. Во
ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:
„Глоба во износ   до 1000 евра во денарска противредност ќе му се изрече на правно

лице   односно трговец поединец со поднесување на мандатен платен налог за прекршок
ако:“

Во точката 5 зборовите: „50 став 7“ се заменуваат со зборовите: „52 став 5“.
По ставот 1 се додаваат пет нови става 2, 3, 4, 5 и 6 кои гласат:
“Кога државниот инспектор за земјоделство ќе утврди дека е сторен прекршок од став 1 на

овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во кој се
наведуваат битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на
прекршокот  назив,  седиште  и  даночен    број,  местото  и  времето  за  сторување  на
прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметка за
плаќање и правна поука, со рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен
налог да ја плати глобата  во определениот износ.
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Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот 1 на овој член мандатниот
налог има сила на извршна исправа и службеното лице ќе го достави до органот надлежен за
присилно извршување за негово извршување.

Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне
плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со мандатниот
платен налог.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец
поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец
поединец за прекршоците од став 1 на овој член.

Формата и содржината   на мандатниот платен налог ги пропишува   министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство. “

Член 22
Во членот 111-б став 1 зборовите: „800 до“ се бришат, а по зборовите “правното лице,“ се

додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.
Се додава нов став 2 кој гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец

поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец
поединец за прекршоците од став 1 на овој член.“

Член 23
Во членот 112  став 1 зборовите: „од 1000 до 2000“ се заменуваат со зборовите:  „од 500 до

1000“.

Член 24
Во членот 113  став 1 зборовите: „од 500 до 1000“ се заменуваат со зборовите:  “од 150 до

300“.

Член 25
Во членот  113-а  насловот “(Глоба на самото место)“се брише. Во
ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 евра во денарска противредност ќе му се изрече на сторителот

физичко лице со поднесување на мандатен платен налог за прекршок ако:“
По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:
„Кога државниот инспектор за земјоделство ќе утврди дека е сторен прекршок од став 1 на

овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во кој се
наведуваат битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на
прекршокот лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за
странец и број на патна исправа и држава, местото и времето за сторување на прекршокот,
правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметка за плаќање и
правна поука, со рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја
плати глобата  во определениот износ.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот 1 на овој член мандатниот
налог има сила на извршна исправа и службеното лице ќе го достави до органот надлежен за
присилно извршување за негово извршување.

Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне
плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со мандатниот
платен налог.”
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Член 26
Во член 113-б зборовите: „од 200 до 500“ се заменуваат со зборовите: “од 50 до 100“.

Член 27
Во членот 115 ставот 2 се менува и гласи:
„Пред  поднесување  на  барањето  за  поведување  на  прекршочна  постапка  за

прекршоците предвидени  со  членовите 110, 111, 112  и 113  на  овој  закон  и  по
спроведување на постапката за едукација од членот 108 - а за сторените неправилности од
членовите 111-б и 113 - б на овој закон, државниот инспектор за земјоделство на
сторителот на прекршокот ќе му предложи постапка за порамнување со издавање на
прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоци.“

По ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6  кои гласат:
„Државниот инспектор за земјоделство е должен да води евиденција за издадените

мандатни платни налози од членовите од 111-а и 113 - а од овој закон, за издадените
прекршочни платни налози од став 2 на овој   член, како и за исходот на покренатите
постапки.

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните
податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште,
односно  престојувалиште,  седиште,  вид  на  прекршокот,  број  на  прекршочниот  и
мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во
евиденцијата.

Формата и содржината  на прекршочниот платен налог ги пропишува  министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство. “

Член 28
По членот 115 се додава нов член 115-а, кој гласи:

„Член 115-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со  Законот за

прекршоците.“
Член 29

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 30
Започнатите постапки за доделување на концесија на рибите,  до денот на влегување во

сила на овој закон ќе завршат согласно одредбите на Законот за рибарство и аквакултура
(“Службен весник на Република Македонија” број 7/2008, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12,
164/13 и 116/14).

Член 31
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија“.
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